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input 500
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output
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230V

KRAFTFULLA  
ALLROUND-AGGREGAT
230 V-aggregaten passar längre stängsel. Med aggregat  

på 15 Joule kan du vara säker på att kraften räcker.  

Strömmen är så stark att vegetationen bränns bort.  

På displayen anges stängslet spänning tydligt. 

AGGREGAT
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ELEPHANT  
230 V-AGGREGAT
Elephants 230 V-aggregat är både för professionell 

användning och hobbybruk. Dessa aggregat är utvecklade 

för att hålla djur in- eller utstängda på det mest  

djurvänliga och säkra sättet. Dessa aggregat presterar 

även på topp vid vegetation. Alltid försäkrad om tillräcklig 

spänning på stängslet, så att djuren stannar i hagen.  

Robusta elnätsaggregat som är enkla att ansluta,  

hittar du vad du söker hos Elephant!

MODEL ART.NR.

SMART M115-D 072781 15J 12J 8000V 5800V 40 KM 28 KM 20 KM 4x2 • •

SMART M115-A 072774 15J 12J 8000V 5800V 40 KM 28 KM 20 KM 4x2 • •

M65-D 4000681 7J 4.8J 9100V 6800V 30 KM 14 KM 10 KM 2x2 •

M65 4000650 7J 4.8J 9100V 6800V 30 KM 14 KM 10 KM 2x2 •

M40 4000407 5J 4J 7500V 5200V 20 KM 10 KM 8 KM 2x1 •
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AGGREGAT

230 V-AGGREGAT
för normal användning

Dessa aggregat är enkla att montera och mycket lämpliga för hästar, kor, får och 

frigående grisar. Dessutom passar dessa aggregat även hobbybruk, som för husdjur 

eller i trädgården. 

230 V-AGGREGAT
för normal användning

Dessa aggregat är enkla att montera och är små men kraftfulla. De är mycket lämpliga  

för hästar, kor, får och frigående grisar. Dessutom passar dessa aggregat även hobbybruk,  

som för husdjur eller i trädgården. 

12 V-AGGREGATBATTERI
Elephants 12 V-aggregat finns i tre olika modeller. Aggregaten är superkraftfulla  

och har ett robust utseende. Aggregaten är mycket enkla att montera och passar 

flera djurarter. 

MODEL ART.NR.

ACCU A45 072743 2.1/4.5J 1.8/4.0J 8000V 4800V 20 KM 7 KM 5 KM 2x2 •

ACCU A30 072736 1.8/3.5J 1.3/3.0J 8000V 3500V 10 KM 4,5 KM 3 KM 2x1 •

ACCU A15 072729 0.8/1.5J 0.4/1.0J 8000V 3100V 5 KM 2 KM 1 KM 1 •

MODEL ART.NR.

M15 4000155 1.8J 1.4J 8300V 3600V 5 KM 2 KM 1,5 KM 1 •

M1 mini 4000018 0.12J 0.1J 5600V 1100V 0.5 KM 0,3 KM 0,1 KM 0,5 •

MODEL ART.NR.

M8-COMPACT 070268 0.7J 0.4J 7400V 2000V 0,8 KM 0,5 KM 0,3 KM 0,5 •

M1-COMPACT 4000032 0.12J 0.1J 5600V 800V 0,5 KM 0,3 KM 0,1 KM 0,5 •
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9 V-AGGREGATBATTERI

Elephants 9 V-aggregat finns i tre olika modeller. En baddare tack vare sin robusta form och 

genomtänkta ergonomi.  Batteriet placeras i aggregat, så att det alltid är väl skyddat mot alla 

typer av väder. Bra jordning är oumbärlig för dessa aggregat. Den är enkel att ansluta med det 

medföljande kabelsetet. 

MODEL ART.NR.

MOBIL P6-S 4001060 0.29/0.58J 0.25/0.52J 7500V 2000V 6 KM 3 KM 2 KM 0,5 • • •

MOBIL 3 4001039 0.18/0.36J 0.15/0.29J 7500V 1500V 3 KM 1,5 KM 0,5 KM 0,5 • • •

MOBIL P1-E 4001015 0.15J 0.12J 6500V 1300V 1 KM 0,8 KM 0,2 KM 0,5 • • •

Fungerar tillsammans med alla aggregat med 0-10 000 volt. Undvik 
att dina djur rymmer eller att andra försöker ta sig in utan att du får 
veta det. Stängslets spänning övervakas och informerar när det går 
under 2000 volt. Kan kopplas på staketet när som. Kan användas som 
alarmsystem om någon/något bryter en tråd. Kan kopplas till alarm 
och siren.

ALARMSYSTEM

AGGREGAT/ALARMSYSTEM
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MODEL ART.NR.

HELIOPAN HS50 072767 0.5 0.45 7600 2100 5 2,5 2 0,5 • •

HELIOPAN HS20 4001268 0.29 0.2 7500 1400 3 1,5 1 0,5 • •

HELIOKIT HS10 072750 0.16 0.14 7700 1100 0.5 0,2 0,1 0,5 • •

SOLDRIVNA SYSTEM

På jakt efter ett aggregat som ger gratis energi och även  

är miljövänligt? Välj då ett soldrivet! Elephants  

solpanelssortiment består av aggregat med integrerad  

solpanel. Det finns även lösa solpaneler som kan  

kombineras perfekt med 9 V/12 V-aggregat. 

Heliopan HS 

Solcellssystem

Kraftfullt solcellssystem som fungerar året runt.
Redo att användas direkt utan onödig installation eller montering  
och är enkel att flytta till olika platser vid behov.
Perfekt för häst, ko, och andra större djur.

Solcellssystem 

Accu

Med Elephants Solcellssystem Accu fungerar 
ditt ELEPHANT A15 och A30 hela säsongen  
från Mars till Oktober.
Spara pengar på att du inte behöver  
ladda ditt våt batteri varje gång genom att 
använda Elephans Solcellssystem Accu.
Innehåller: 20W Solcellspanel,  
skyddsfodral, 45 graders fäste  
och kablar. Rekoenderat är att  
använda 12V/85Ah batteri.  
Staket och batteri säljs separat.

Solcellssystem 

P1/P3/P6

Spar pengar på nya batterier med 
Solcellssystem. P3 driver sig själv 
från Mars till Oktober. Innehåller: 
Solcell 6W, 12V/5Ah uppladdningsbart 
batteri, 45 graders monteringskonsol 
och kablar. Elstängsel säljs separat.

SOLDRINA SYSTEM
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HUSDJURS- & 
TRÄDGÅRDSSTÄNGSEL
Elephant erbjuder diverse stängselpaket för såväl husdjur  

som trädgården. Paketen är alla inklusive aggregat och är  

enkla att installera. Med dessa paket kan du enkelt hålla dina 

djur instängda eller oönskade djur ute och sniglar är ett  

minne blott i trädgården!

M1-C/M8-C 

Djur- & trädgårds kit

För skydd i trädgård och för djur. Innehåller: Aggregat Elephant 
M1-Compact eller M8-Compact, jordspjut 1 m, 10 st. stolpar 
(105 cm), 25x ringisolator (skruv) och 2*x 100 m orange Polywire, 
universal kabel set, Elephant varningsskylt och steg för steg 
installations guide.

M1-Kompact  
+ Snigelstaketskit 20m 

Den bästa ”Out of the Box” lösningen för att hålla katter, fåglar borta 
taknockar, lampor, plank eller andra platser där fåglar sätter sig och 
lägger sin spillning. Men givetvis också att hålla mördarsniglarna ute 
från odlingslådorna. Snigeltejpen kan givetvis också användas för 
att hålla smådjur inne. Den är lätt att installera och kan enkelt vikas 
runt hörn. Innehåller: Elephant aggregat M1-Compact, 1x 20 m tejp 
(snigelstaket) 1x skarvbox, 200x skruv, 10 m matarledning,  
1x monterings kit och 1x installationsmanual. För att förlänga eller 
dela upp dit snigelkit, så köps extra kopplingsboxar och snigeltejp 
separat.

Snigelstaket 

20m/50m

Elephant’s elektriska snigelband 
blir särskilt bra tillsammans med 
aggregatet Elephant M1-Compact 
(art. 4000032). Innehåller: 1x20 m 
eller 1x50m snigelstaket (tejp) 1x ?, 
200x skruv, 10 m matarledning, 1x 
monterings kit, 1x monteringsmanual. 
Finns också som ”Out of the Box” kit 
art. 07517.

Snigelstaket (tejp) 

Kopplingsbox

Extra kopplingsbox fr att förlänga eller dela upp 
snigelstaketet.

HUSDJURS- & TRÄDGÅRDSSTÄNGSEL
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TESTARE

Digital stängseltestare

• Återger spänning i KV
•  Enkel att använda

Neon stängseltestare 

•  Testare med fem spänningsnivåer
• Enkel att använda

Stängseltestare

•  Blinkar när stängslet är igång
• Enkel att använda

ATT MÄTA ÄR ATT VETA
Kontrollera regelbundet att du har tillräckligt med spänning  

på ditt stängsel genom att mäta den. Pulsara har 3 olika typer 

av testare i sitt sortiment - en exakt digital voltmätare, en 

neon testare med 5 spänningsnivåer och en enkel testare  

som känner en puls.

Skyddslåda

Skyddande galvaniserad låda 
med handtag som gör det lätt att 
transportera något av ELEPHANT 
ACCU’s aggregat och 12V batteriet.
Ett Elephant solcellssystem kan 
monteras på skyddslåda.

Varningsskylt

•  Enligt lag är det  
obligatoriskt att hänga  
en varningsskylt på  
elstängslet var 50m  
utmed allmänna vägar.

Strömbrytare

•  Slå på och stäng av delar  
av stängslet oberoende  
av varandra 

•  Hjälper dig att enkelt  
spåra fel på stängslet

Kabelset

• Universalt
• Med förstärkt plasthölje
•  Lämplig för anslutning  

av tråd, rep och band

4002104  1 

Åskavledare

• Skyddar staket från blixtnedslag
• Lätt att andvänd
• Består av spole och klocka

Stängsel varning

• Lätt att andvända
•  Blinkar när stängslet är påslagen

4002760 Spole  1

4002784 Klocka  1



066575  1 

060054  1 

055883  1 

055890  1 

066612  1 50 m

066681  1 100 m

066773  1 500 m

304455  1 25 m

066643  1 50 m

066674  1 100 m

8 JORDNING

JORDNING -  
HUR FUNGERAR DET?
Bra jordning är nödvändig för ett väl fungerande elstängsel. 

Elstängsel är ett kretssystem med ström som löper igenom 

det. Strömmen som går genom ledaren, via en människa eller 

ett djur eller genom vegetationen till marken, återföres via 

jordspjuten till elstängsel aggregatet. Torr eller stenig mark är 

en dålig ledare för strömmen. Därför är det viktigt att du alltid 

använder det rekommenderade antalet jordspjut och att du 

mäter jordningen så den är tillräcklig. Utan en god anslutning 

mellan jorden och aggregatet kommer ditt elstängsel aldrig 

att fungera.

Jordning anslutningskabel

•  För anslutning av jordspjut på ett 9 V aggregat.
•  Med två öglor för enkel montering.

Jordspjut 
1m, Inkl. klämma

•  Galvaniserat
• Längd: 1 m
• Inklusive klämma

Jordspjut
0.5m inkl. 3m kabel

•  Galvaniserat jordspjut 
• Längd: 0,5 m
• Inklusive 3 m jordkabel

Matarledning 
ø 2,5mm

• Dubbelisolerad
•  För anslutning i mark

Jordspjut 
1,0m

•  Galvaniserat jordspjut 1mtr,  
utan jordkabel. 

• Längd: 1 m

Matarledning
ø 1,6mm

• Dubbelisolerad.
•  För anslutning i mark

ELEPHANT OCH PULSARA | ELSTÄNGSEL 2018
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BATTERIER

Batteri Alkalie 

•  6 Volt, 40Ah
• Optimala prestationer
• Fritt från kvicksilver

Elephant Alkaline Batteri
9V/55Ah

Miljövänligt alkaliskt 9 Volt / 55Ah-
batteri för användning med 9V 
batteridrivna aggregat.
Alkaliska batterier ger dig upp  
till 30% bättre prestanda än syre 
batterier. Lämplig för alla Elephant  
9 Volt aggregat.

Elephant Alkaline Batteri   
9V/120Ah

Miljövänligt alkaliskt 9 Volt / 120Ah-
batteri för användning med 9V 
batteridrivna aggregat.
Alkaliska batterier ger dig upp  
till 30% bättre prestanda än syre 
batterier. Lämplig för alla Elephant  
9 Volt aggregat.

Elephant Alkaline Batteri  
9V/175Ah

Miljövänligt alkaliskt 9 Volt / 175Ah 
batteri för användning med 9V 
batteridrivna aggregat.
Alkaliska batterier ger dig upp  
till 30% bättre prestanda än syre 
batterier. Lämplig för alla Elephant  
9 Volt aggregat.

Batteri LA

• 12 Volt, 85Ah, blysyrabatteri
• Laddningsbart
• Med handtag

Du kan välja mellan två typer av batterier i Pulsara sortimentet 

- ett alkaliskt batteri - (6, 9 eller 12V) eller ett hybrid alkaliskt 

batteri (9V). Kapaciteten (elektrisk laddning) mäts i Ampere 

timmar (Ah).

Alkaliskt
Batterierna med bästa prestanda är alkaliska batterier. Det gäller 
både livslängden och kapaciteten, alkaliska batterier står överst i vårt 
sortiment. De har stora fördelar i förhållande till standardzink /kol 
(saltlösning) och hybridbatterier:
• Bästa prestanda med längsta livslängden
• Garanterat optimal användning av batteriets kapacitet
• Bäst presterande batterier i alla väder

Hybrid alkaliskt
Vi har utvecklat hybrid alkaliska batterier för kunder som anser att 
priset är avgörande. Livslängden av hybrid alkaliska batterier är inte 
riktigt lika lång som den för de alkaliska batterierna, men de presterar 
mycket bättre än de gammaldags zink / kol (saltlösning) batterierna. 

Varför vi väljer hybrid alkaliska batterier?
• En längre livslängd jämfört med ett (saltlösning) Saline batteri
• Konkurrenskraftigt pris
• Båda versionerna ligger i små hölje (både 55Ah och 130Ah)

(HYBRID) ALKALISKA BATTERIER

Alkaline Optimum Performance
9V/200Ah

Miljövänligt alkaliskt 9 Volt / 200Ah- 
batteri för användning med 9V  
batteridrivna aggregat.
Alkaliska batterier ger dig upp  
till 30% bättre prestanda än syre  
batterier. Lämplig för alla Elephant  
9 Volt aggregat.
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Glasfiberstolpe 
Gul 1.10m

• ø 10 mm
• Med topp- och mellanisolator
• Kraftigt insteg med fotstöd
•  Använd artikel 013258 för extra 

mellanisolator

Plaststolpe
Vit 0,75m 

• Stark vit plast
•  6 hållare för plasttråd,  

rep och band upp till 40 mm
• Ett fotstöd, ett insteg
• Total längd 0,75m

Plaststolpe 
Vit 1,05m 

• Stark vit plast
•  10 hållare för plasttråd,  

rep och band upp till 40 mm
• Dubbelt fotstöd, ett insteg
• Total längd 1,05m

Plaststolpe
Vit 1,05m 

• Stark vit plast
•  8 hållare för plasttråd,  

rep och band upp till 40 mm
• Ett fotstöd, ett insteg
• Total längd 1,05m

Plaststolpe 
Svart 1,05m 

• Stark svart plast
•  10 hållare för plasttråd,  

rep och band upp till 40 mm
• Dubbelt fotstöd, ett insteg
• Dubbelt fotstöd, ett insteg

STOLPAR
Pulsara har en komplett rad med flyttbara stolpar.  

De sticker ut på grund av deras utmärkta pris / kvalitet 

förhållande. De är enkla att montera och kan återanvändas.

Isolator 
För glasfiberstolpe

•  Används tillsammans  
med artikel 024926

•  För plasttråd,  
rep och band  
upp till ø 20 mm

STOLPAR
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Plaststolpe 
Blå 1,05m  

• Stark blå plast
•  10 hållare för plasttråd,  

rep och band upp till 40 mm
• Dubbelt fotstöd, ett insteg
• Dubbelt fotstöd, ett insteg

STOLPAR

Plaststolpe 
Grön 1,55m  

• Stark grön plast
•  14 hållare för plasttråd,  

rep och band upp till 40 mm
• Dubbelt fotstöd, ett insteg
• Total längd 1,55m    

Plaststolpe 
Grön 1,05m 

• Stark grön plast
•  10 hållare för plasttråd,  

rep och band upp till 40 mm
• Dubbelt fotstöd, ett insteg
• Total längd 1,05m

Pigtailstolpe
Grön 1,00m 

• Stor grön isolator
• Dubbelt insteg
• Total längd 1m

Plaststolpe 
Vit 1,55m 

• Stark vit plast
•  14 hållare för plasttråd,  

rep och band upp till 40 mm
• Dubbelt fotstöd, ett insteg
• Total längd 1,55m

Fjäderstålstolpe 
Orange 1,00m

• Orange beständig stolpe
•  Med svart isolator för tråd,  

rep upp till ø 6
• Dubbelt fotstöd, ett insteg
• Total längd 1,00 m

Stålstolpe 
Grön 1,05m 

• Grön beständig stolpe   
•  Liten pigtailisolator för plasttråd,  

rep och band upp till ø 10 mm
• Dubbelt fotstöd, ett insteg
• Total längd 1,05 m
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019816  1 200 m

005782  1 1000 m
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TIPS:
Ett permanent nötkreatur- eller fårstängsel som kräver  
minimalt underhåll och är hållbart? Välj Pulsara galvaniserad 
tråd. Använd galvaniserad tråd i kombination med 
stängsel-fjädrar och trådspännare för optimal trygg- och 
säkerhet. Stängslet kan då enkelt anpassa sig efter olika 
klimatförhållanden. 

LEDARE

BEHÖVER DU REP, BAND 
ELLER TRÅD FÖR DITT 
STÄNGSEL?
Letar du efter bästa pris / kvalitetsförhållande till ett attraktivt 

pris? Då är Pulsara sortimentet precis vad du söker! Alla 

ledarna är UV-resistenta och deras egenskaper, såsom 

ledningsförmåga och draghållfasthet, är perfekta för denna 

användning. Våra Premium produkter använder du för långa 

stängsel, eftersom de har kopparledare för att säkerställa 

att du fortfarande har ström även i slutet av stängslet. 

Nedanstående diagram visar vilka ledare som rekommenderas 

för vilken situation.

PRODUKT PERMANENT
TILL-

FÄLLIGT

KORT
STÄNGSEL
 (<400M)

LÅNGT
STÄNGSEL  
(>400M)

KOR VILT HÄSTAR FÅR GETTER FJÄRDERFÄN GRISAR

STÄNGSELWIRE • • • • • • - • • • •

ALUMINIUMTRÅD • - • • • • - • • • •

POLYTRÅD - • • - • - - • • • -

POLY WIRE PREMIUM - • - • • - - • • • -

REP - • • - • • • - - - •

REP PREMIUM • • - • • • • - - - •

BAND 10MM - • • - • - • - - - -

BAND 20MM - • • - • • • - - - -

BAND 20MM PREMIUM • • - • • • • - - - -

BAND 40MM • - • - - - • - - - -

BAND 40MM PREMIUM • - - • - - • - - - -

Stängselwire ø 1,5mm 

• Optimal för längre, mobila staket.
• Flexiblare än förzinkad ståltråd.
• 7 tvinnade trådar 1,5mm.

Förzinkad ståltråd  

Idealisk för permanenta får- och 
boskapsstängsel.

Förzinkad ståltråd

Idealisk för permanenta får- och 
boskapsstängsel.

066582  1 ø 2,7mm 5kg 112 m

066797  1 ø 2,4mm 5kg 143 m

066599  1 ø 2,0mm 5kg 205 m

303670  1 ø 1,6mm 5kg 315 m066803  1 ø 2,0mm 2kg 82 m
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068753  1 

055616  1 

066711  1 

066971  1 

019793  1 

019779  1 250 m

019786  1 500 m

LEDARE

Poly wire
Orange 

• 3 x 0,16 mm rostfria trådar
• 100m
• Draghållfasthet 46kg
• Motstånd 12 Ohm/m
• Lämplig för stängsel upp till 400 m

Poly wire 
Vit 

•  6 x 0,16 mm rostfria trådar,  
1 x 0,25 mm förtennad koppartråd

• 500m
• Draghållfasthet 130kg
• Motstånd 0,37 Ohm/m
• Lämplig för långa stängsel

Poly wire 
Vit 

• 9 x 0,20 mm rostfria trådar
• 1000m
• Draghållfasthet 110kg
• Motstånd 2,5 Ohm/m
• Lämplig för långa stängsel

Poly wire
Orange

• 3 x 0,16 mm rostfria trådar 
• 250m
• Draghållfasthet 46kg
• Motstånd 12 Ohm/m
• Lämplig för korta stängsel

Poly wire 
Vit 

•  9 x 0,16 mm rostfria trådar
• 250m
• Brottstyrka 46 kg
• Motstånd 4 Ohm/m
• Lämplig för stängsel upp till 400 m

Poly wire 
Vit 

• 6 x 0,16mm rostfria trådar
• Brottstyrka 46 kg
• Motstånd 6 Ohm/m
• Lämplig för stängsel upp till 400 m
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069415  1 200 m

069422  1 500 m
019700  1 200 m

065097  1 500 m

055630  1 

019748  1 

007622  1 

019762  1 

055623  1 
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LEDARE

Flexirep 4mm 
Vit

•  2 x 0,16 mm rostfria trådar och  
2 x 0,20 mm förtennade koppartrådar

• Draghållfasthet 110kg
• Motstånd 0,69 Ohm/m
• Lämplig för långa stängsel

Rep 6mm
Vit

• 6 x 0,20 mm rostfria trådar
• Brottstyrka 350 kg
• Motstånd 4 Ohm/m
•  Lämplig för korta till  

medellånga stängsel

Band 10mm
Vit, duopack

•  4 x 0,16 mm rostfria trådar
• 400m
• Draghållfasthet 57 kg
• Motstånd 9 Ohm/m
•  Lämplig för korta stängsel

Band 10mm
Vit

•  4 x 0,16 mm rostfria trådar
• 200m
• Draghållfasthet 57 kg
• Motstånd 9 Ohm/m
•  Lämplig för korta stängsel

Rep 6mm
Vit

•  6 x 0,15 mm rostfria trådar och  
1 x 0,25 mm förtennad koppartråd

• 200m
• Draghållfasthet 350kg
• Motstånd 0,37 Ohm/m
•  Lämplig för långa stängsel

Band 20mm
Vit

• 4 x 0,16 mm rostfria trådar
• 200m
• Draghållfasthet 87 kg
• Motstånd 9 Ohm/m
•  Lämplig för korta stängsel

Band 20mm
Vit

•  4 x 0,16 mm rostfria trådar och  
1 x 0,25 mm förtennad koppartråd

• 200m
• Draghållfasthet 87kg
• Motstånd 0,45 Ohm/m
•  Lämplig för långa stängsel
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Band 40mm
Vit

•  4 x 0,16 mm rostfria trådar och  
1 x 0,25 mm förtennad koppartråd

• Draghållfasthet 125 kg
• 200m
• Motstånd 0,45 Ohm/m
•  Lämplig för långa stängsel

Fårnät
Enkel spets, 90cm

•  Höjd 90cm / längd 50m / 14 stolpar 
enkel spets

• Gul / UV-beständig
• 8 horisontella trådar / 7 konduktiva
• Resistans 46 Ohm / 50m

Band 40mm
Vit

• 8 x 0,16 mm rostfria trådar
• 200m
• Draghållfasthet 125 kg
• Motstånd 4,5 Ohm/m
•  Lämplig för korta till  

medellånga stängsel

Vildsvinsnät
Enkel spets

• Längd 50m
• 12 stolpar, enkel spets
• Blå/UV-beständig

LEDARE
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SPOLAR OCH SPOLSYSTEM

SPOLAR OCH SPOLSYSTEM
Spolar används vid ett flyttbart stängsel, för att rulla in/ut 

stängseltråden. Pulsaras spolar är olika vad gäller längd i 

meter, möjligheter, pris och kvalitet. På denna sida finns alla 

spolar med den information du behöver för att göra rätt val 

för din situation. 

Spole
1:1

•  För ca. 200 m tråd
•  Basspole 1:1, Med handtag och  

krok att fästa stängseltråden på
•  Optimal för mindre indelning  

av åkern
• Med broms

Spole
Med utväxling 3:1

•  För ca. 500m tråd
• Robust spole med utväxling 3:1
•  Med handtag, trådledare  

av plast samt krok
•  Med broms

Spole
Basmodell, överväxling 3:1

•  För ca. 500 m tråd
•  Basmodell spole  

med utväxling 3:1
• Med robust handtag
• Med broms

Spole
Med bärrem 1:1

• För ca. 800m tråd
• Robust spole 1:1
• Med bärrem
• Med broms

Spole
Basmodell 1:1

• För ca. 500 m tråd
• Basmodell spole 1:1
• Med robust handtag
• Med broms

Extra spole
För #019465

• För ca. 1000 m polywire
• Reservspole
• Enkel att montera
• Utan tråd

Spole
Med broms och bärrem 1:1 

2000m, Grön

•  Stor spole med axelrem,  
ca. 2000 m tråd.
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ISOLATORER

Hörnisolator
Porslin

•  Slitstark och värmebeständig
•  UV-beständig

Hörnisolator 
Vit äggformad

•  Lämplig för kort uppspänning  
och semi-permanenta korta  
stängsel

•  Tillverkad av UV-resistent  
polypropenplast

•  Stora spårningsavstånd  
minimerar strömläckage

Hörnisolator med krok
Svart

• För trästolpar
•  Optimal som hörn- och 

spännisolator
•  Enkel att montera
•  Med öglebult

Ringisolator
Svart

•  Extra stark tack vare metallkärna
• Högkvalitativ svart plast  
• Lämplig för tråd och rep
• För trästolpar

Hörnisolator
Vit

• Slitstark plast  
• UV-beständig

Hörnisolator 
Svart äggformad

•  Lämplig för kort uppspänning  
och semi-permanenta korta  
stängsel

•  Tillverkad av UV-resistent  
polypropenplast

•  Stora spårningsavstånd  
minimerar strömläckage

ISOLATORER
Pulsaras isolatorsortiment passar de ledare som erbjuds. 

Det betyder isolatorer för band, rep, plasttråd och polywire. 

Särskilt fokus på våra distanshållare som passar för att förse 

befintliga stängsel med ström. Att montera på trä- och/eller 

järnstolpar, för permanenta eller flyttbara stängsel.  

De utmärker sig vad gäller pris, kvalitet och hållbarhet. 
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ISOLATORER

Spikisolator
Svart

•  Högkvalitativ svart plast
•  Lämplig för tråd
• Enkel montering med hammare
• För trästolpar

Isolator för rund stolpe

•  Isolator för runda stolpar (ø 8 mm)  
och ovala stolpar (11 x 5 mm)  
eller för att spikas fast på trästolpar

• Hållbar design
• UV-stabiliserad plast

Hörnisolator band

•  Slitstark, massiv hörnisolatorr
• Lämplig för band upp till 40 mm
• Inklusive vingmuttrar

Bandisolator

• Lämplig för band upp till 40 mm
• Enkel att använda

Ringisolator
Svart

• Utan metallkärna
• Högkvalitativ svart plast
• Lämplig för tråd och rep
•  För trästolpar

Ringisolator
Svart

• För metallstolpar
• Högkvalitativ svart plast
•  Lämplig för tråd och rep
•  Med två muttrar M6
•  Total längd 47 mm  

- tråd 30 mm

Öppen isolator
Svart

• Högkvalitativ plast
• Lämplig för tråd
•  För trästolpar

Hörnisolator band

•  Lämplig för band upp till 40 mm
•   Enkel fastsättning av band

Isolator band

•  Lämplig för tråd, rep och  
band upp till 60mm

•  Enkel att använda

Tilläggsisolator

•  För stolpar upp till ø 12,5 mm
•  Lämplig för tråd, rep och  

band upp till 40 mm
• Med skruvmontering
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ISOLATORER

Skruvisolator band

•  För trästolpar
• Enkel att använda
•  Lämplig för tråd,  

rep och band upp till 40 mm

Rullisolator

•  För trästolpar
•  Lämplig som hörnisolator  

för tråd och rep

Distanshållare
180mm

•   För trästolpar
•  Lämplig för tråd,  

rep och band upp  
till 40 mm.

• Enkel att använda. 

Distanshållare
Svart

•  Längd 180 mm
•   Lämplig för tråd och rep
•  För att elektrifiera trästängsel

Distanshållare 
180mm

•  Distanshållare lämplig för järnstolpe
• Total längd 180 mm
• Inklusive 2 M6-muttrar

Distanshållare 
220mm

•  Distanshållare lämplig för järnstolpe
• Total längd 220 mm
• Inklusive 2 M6-muttrar
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GRINDAR

Rulle med återspolning
7m

•  Helt återspolningsbar  
rulle för gångbanor upp till 7,5 m

•  Rep hänger aldrig på marken
•  Inklusive grindhandtag

Grindankare
Trad/rep

• Lämplig för tråd och rep
• För trästolpar

Grindankare
Band

•   Lämplig för band  
upp till 60mm

• För trästolpar
• Med bandfäste

Grindhandtag
Svart

• Med ögla
• Fjäder ingår
•  Högkvalitativ  

 svart plast

Grindhandtag
Svart

• Med krok
• Fjäder ingår
•  Högkvalitativ  

svart plast

Grindhandtag
Rak krok svart

• Med typ ”N”-krok
• Fjäder ingår
•  Högkvalitativ  

svart plast

GRINDAR
En grind är en in- och utgång på ett stängsel. Detta betyder 

att den måste kunna stängas ordentligt och vara enkel att 

öppna, samtidigt som stängslet förblir spänningssatt.  

Även när grinden är öppen, måste stängslet vara 

spänningssatt. Leder strömmen under marken med hjälp  

av en jordkabel. 



21

259543  1 066650  1 

020294  1066933  1

055982  1

066742  1066926  1

066605  1 066629   1 

GRINDAR

Fjädergrind
5m

•  Fjäder ingår
• Kan dras ut upp till 5m
•  Högkvalitativ svart plast

Fjäder

• Lämplig för 259543
• Kan dras ut upp till 5 m

Elastisk repgrind

•  Inklusive grindhandtag, 
grindankare och ringisolator

• Kan dras ut upp till 6m
•  Högkvalitativ svart plast

Grindhandtag
Svart

•  Med öppen krok
•   Fjäder ingår
•    Högkvalitativ  

svart plast

Grindhandtag
Rött med tryckfjäder och rak krok

•  Med öppen krok
• Fjäder ingår
•    Högkvalitativ  

röd plast

Grindhandtag
Svart med tryckfjäder

•  Med öppen krok
•   Fjäder ingår
•    Högkvalitativ  

svart plast

Grindhandtag
Rött

•  Med öppen krok
• Fjäder ingår
•   Högkvalitativ  

röd plast

Grindhandtag
Svart

•  Med öppen krok
• Fjäder ingår
•   Högkvalitativ  

svart plast

Fjädergrind 
Svart

• Upp till 5 m
•  Med ringisolator  

och grindankare

TIPS:
Grindar är viktiga i alla stängsel. Om du väljer en elastisk grind, 
kan du känna dig trygg och säker.

För att garantera optimal säkerhet, måste ditt stängsel alltid 
vara ordentligt spänt; detta reducerar risken för att dina djur 
trasslar in sig i stängslet.
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KONTAKTER

Bandkontakt dubbel

•  För sammankoppling  
av två rader band

• Lämplig för band upp till 40 mm
•  Med 90 cm kabel
•  Vingmuttrar medföljer

Bandskarv
20mm

•  Bandskarv av rostfritt stål för 
sammankoppling av 20mm band

•  Förverkligar utmärkt mekanisk  
och elektrisk anslutning

•  Enkel att använda  
ryggsäcksbandsprincipen

Bandskarv
12,5mm

•  Bandskarv av rostfritt stål för 
sammankoppling av 12,5 mm band

•  Förverkligar utmärkt mekanisk  
och elektrisk anslutning

•  Enkel att använda  
ryggsäcksbandsprincipen

Repskarv

•  Lämplig för rep 4-6 mm
•   Galvaniserad
•   Enkel att montera

Bandskarv
40mm

•  Bandskarv av rostfritt stål för 
sammankoppling av 40mm band

•  Förverkligar utmärkt mekanisk och 
elektrisk anslutning

•  Enkel att använda 
ryggsäcksbandsprincipen

Kontaktklämma

• För bra kontakt vid skarvningar
• Mutter och två brickor medföljer

KONTAKER - 
HUR FUNGERAR DET?
Pulsara kontakter säkerställer en bra koppling mellan rep, 

tråd eller band. Om ledarna är dåligt anslutna, kan impulsen 

bakom ledaren vara för liten eller helt enkelt obefintlig. Det 

gör elstängslet mindre effektivt. Det är viktigt att använda en 

repskarv, bandskarv eller kontaktklämma för varje anslutning/

skarv för att säkerställa att strömmen fortsätter att passera 

igenom. OBS! Rost har en isolerande effekt, vilket reducerar 

spänningen på stängslet. Metallanslutningarna från Pulsara  

är behandlade för att förhindra rostangrepp.
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TRÅDSPÄNNARE

Anslutningskabel band

•  Lämplig för anslutning  
av band upp till 40 mm

•  Med 130 cm kabel
•  Vingmuttrar medfölje

Trådspännare nr. 4

• 120mm
  •  Fastsättning av ståltråd  

och plasttråd

Trådspännare nr. 4
Med spärrhake

• 120mm
  •   Fastsättning av ståltråd  

och plasttråd

Verktyg 
trådspännare

•  För att spänna upp  
tråden med 055999.

Borrnyckel

•  Enkel idragning av ringisolatorer  
i trästolpar

  • Lämplig för batteridrivna borrmaskiner

Stängselfjäder galvaniserad

•  Lämplig för förzinkad ståltråd från 2-2,5 mm 
•  Förhindrar avbrott vid temperaturskillnader

Trådspännare rund

•  Lämplig för förzinkad  
ståltråd eller rep

•  Kan spännas med  
hjälp av artikel 056002

Trådspännare nr. 3

• 100mm
  •  Fastsättning av ståltråd  

och plasttråd

Trådspännare nr. 2

• 95mm
•  Fastsättning av ståltråd  

och plasttråd

TILLBEHÖR Stängseltång

•  För att klippa tråd och ta bort  
krampor/märlor

  • Kan användas som hammare

Gripple-verktyg

•  Verktyg speciellt för att använda 
med Gripple-trådkontakter

  •  Trådkontakter för tråd
  •  Liten Gripple-trådkontakt som 

passar 1,44mm/2,2mm tråd

143397 Gripple tänger  1

012036 Gripple liten, 1,44/2,2mm  20

012043 Gripple medium, 2,0/3,25mm  20

303601 Grön  25

065127  10

303595  25



Din Pulsara återförsäljare:

Vi strävar ständigt efter att förbättra vårt program och hålla det uppdaterat. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande  

och ansvarar inte för fel och brister.
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